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االبتكارات ومجاالت التميز

نشى مستشفى ادولف دو روتشيلد عام 1905 في الدائرة 19 في باريس، وهو مؤسسة أ
خاصة للرعاية الصحية ذات اهتمام جماعي متخصص في جميع أمراض الرأس والعنق 
للبالغين واألطفال. يقدم هذا المستشفى الجامعي رعاية متميزة بأسعار تقع ضمن قطاع 

الضمان الصحي األول ويعالج نحو 300.000 مريض سنوًيا.
يضمن مستشفى مؤسسة روتشيلد استمرارية الرعاية واألبحاث والتدريب، إذ يدير كل 
عام 125 دراسة بحث سريرية وينشر قرابة 300 مقال علمي ويدرب حوالي 700 طالب.

تظهر الخدمات التي يؤمنها مستشفى مؤسسة روتشيلد بانتظام في صدارة تصنيفات 
أفضل المشافي الفرنسية.

وقد حصل مستشفى مؤسسة روتشيلد على أعلى مستويات االعتماد من الهيئة العليا 
للصحة في فرنسا، دون أي لزوم أو توصيات بخصوص التحسينات.

 مستشفى مؤسسة 
ادولف دو روتشيلد

مستشفى مؤسسة ادولف دو روتشيلد 
الخيرية لمؤسسات  الشبكة  عضو في 

ادموند دو روتشيلد.

 بحث مشروع 188 
إصدار 363و

أجير 428 1 
( طبيب 317 بينهم )

 147,9 €
ميزانية التشغيل €

 10 116 
استقبال المرضى

(في مستشفى النهار )طب

 46 007 
 زيارة لقسم طوارئ

العينين

 10 117 
فورية معالجة

(غير معطلة )جراحة

 14961 
جراحية عمليات

2020 أرقام

261 078 
استشارات طبية 

المستشفى الفرنسي األول لزراعة القرنية

المركز المرجعي في باريس وضواحيها لكشف 
اعتالل شبكية المواليد ومعالجتها

أول زرع عالمي للشبكية االصطناعية لمرضى 
التنكس البقعي المرتبط بالسن

أهم مركز فرنسي للحقن في السائل الزجاجي 
للعين لعالج التنكس البقعي المرتبط بالسن

المستشفى الوحيد في باريس وضواحيها 
 الذي يؤمن طوارئ طب العيون لألطفال 

على مدار الساعة

أول مستشفى فرنسي افتتح مركًزا صحًيا 
لطب العيون للذين يواجهون ظروف اجتماعية 

غير مستقرة

 الرائد األوروبي لعالج السكتة الدماغية 
عن طريق استئصال الخثرة آلًيا

 أول مستشفى في باريس وضواحيها لعالج 
أم الدم داخل القحف

خبرة كبيرة في معالجة خلل التوتر العضلي 
والحركات غير الطبيعية في مجال األنف أذن 

حنجرة عن طريق حقن توكسين البوتولينوم

الرائد في منطقة باريس وضواحيها في تحفيز 
الدماغ العميق لمرض باركنسون وخلل التوتر 

العضلي )أطفال وبالغين(

 أحد المراكز الثالثة لموارد التصلب المتعدد 
في باريس

المستشفى الفرنسي األول المتخصص في 
العالج الجراحي للرضع واألطفال المصابين 

بالصرع المقاوم لألدوية

وحدة البحث الوحيدة في فرنسا التي تقدم 
استشارات تشخيص وعالج ومتابعة لالضطرابات 

العصبية البصرية
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 مجموعة عالجات متخصصة 
في الرأس والعنق

طب العيون

 معالجة جميع أمراض العين
 وتأمين العمليات للبالغين
األطفال: التنكس البقعي  و

 المرتبط بالسن، الساد، الزرق،
 أمراض الشبكية والقرنية

.والملتحمة، التهاب العين

 استشارة 400 133

المستشفى في إقامة 400 12

 قسم طوارئ 
مفتوح على مدار اليوم واألسبوع

قسم التصوير

4 أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي 
)أحدهم مخصص لألبحاث( وماسح 

ضوئي ومخروط شعاعي و3 ماسحات 
ضوئية بالموجات فوق الصوتية.

 
 

 

 

األعصاب علوم 

طب الجهاز العصبي
 عالج أمراض الجهاز العصبي المركزي

 والمحيطي )مثل التصلب المتعدد ومرض
 باركنسون والزهايمر(، معالجة الحوادث

االضطرابات  الدماغية )السكتة الدماغية( و
اإلدراكية ...العصبية البصرية و

األعصاب التداخلي  علم 
األطفال  للبالغين و

عالج التشوهات الوعائية في الدماغ  
 أم الدم( والنخاع الشوكي والسكتات)

 الدماغية ووريد جالينوس وورم أرومات
...الشبكية

األعصاب للبالغين والصغار  جراحة 
معالجة أمراض الجمجمة الداخلية •

 والعمود الفقري والحركات غير الطبيعية
.ومرض باركنسون

األلم المقاوم في مركز طبي •  عالج 
.وجراحي متخصص

 معالجة الصرع المتمرد وخلل التوتر الحاد •
.والسرطانات والغدد الصماء

 الجهاز طب في استشارة 000 28

 تمت دماغية سكتة 1 200 العصبي
معالجتها

التخدير

خالل وبعد العملية الجراحية  التخدير قبل و
األطفال .للمرضى من البالغين و

�11 500 
استشارة

اإلنعاش   

 إنعاش المرضى الذين يعانون من فشل 
 وظيفة حيوية. ويشمل القسم فريًقا متخصًصا 

األعضاء األنسجة المتعددة و .في عينات 

 يوم 000 �7
إنعاش

 •  طوارئ األعصاب
 )سكتة دماغية، 

تمزق أم الدم(

 •   طوارئ العيون 
 )بالغون وأطفال(

األمراض النادرة

 •  الشبكة األوروبية المرجعية ألمراض 
 السرطان النادرة

 -  موقع مؤسس لشبكة سرطانات األطفال 
النادرة Paed-Can مرتبط بمعهد كوري

 •  مركز مرجعي لألمراض النادرة 
 )موقع تنسيق(

 -  مرض ويلسون وغيرها من األمراض 
النادرة المرتبطة بالنحاس

 •  مراكز مرجعية لألمراض النادرة 
)مواقع مؤسسة وموقع ارتباط(

- أمراض الشبكية العصبية النادرة
- تشوهات الشرايين الوريدية والدماغية

- األشكال النادرة للصرع
•  مراكز متخصصة في األمراض النادرة

-  العلل النادرة في وراثة العينين
- األمراض النادرة في طب عيون األطفال

- القرنية المخروطية
- األمراض العصبية والحركات غير الطبيعية

- األمراض النادرة للتعبير النفسي
- أمراض المناعة الذاتية الجهازية النادرة

الطب الداخلي

 معالجة المرضى الذين يعانون من
 السكري وأمراض الغدد الصماء

 وأمراض العمود الفقري والتهاب
...المفاصل المزمن

 استشارة 700 �3

المستشفى في إقامة 1 000

أنف أذن حنجرة

 المعالجة الجراحية والطبية
األذنأ األنف و  ألمراض 

والحنجرة: جراحة قاعدة
األنفية  الجمجمة والجيوب 
األورام، ضعف األذنين،   و

،السمع والصوت، الطنين
 الدوار، اضطرابات النوم، جراحة

األسنان .الفم، زراعة 

 استشارة 600 18

المستشفى في إقامة 900 2



األبحاث الدقيقة واالبتكارات 
 التكنولوجية والتدريب المتميز 
في تخصصات الرأس والعنق

•  التعليم الجامعي: بفضل اتفاقية الشراكة االستشفائية الجامعية التي 
تربطه بجامعة باريس، يشارك مستشفى مؤسسة روتشيلد كل عام في 

التدريب األساسي لنحو 150 طبيب داخلي وللعديد من األطباء الخارجيين 
في الطب والجراحة.

•  التعليم المتواصل متاح ألخصائيي الرعاية الصحية: 12 برنامج تدريب 
يحظون بتأهيل التطور المهني المستمر.

•  برامج أخرى للتعليم المتواصل: منصة التعلم اإللكتروني، التدريب 
بالمحاكاة، تدريب الممارسين األجانب، ورشات العمل...

  790
طالب مدرب في السنة

األبحاث

االبتكار التكنولوجي والتقييم

التدريب األساسي والمتواصل

يتيح اإلحراز المحقق في التصوير الدماغي وعلم الجينوم والجراحة اآللية وظهور 
المجال أمام سبل عالج لم تستكشف  الذكاء االصطناعي في ميادين الصحة، 
يشارك  المتقدمة،  السريرية  وأبحاثه  الرفيعة  الطبية  تخصصاته  بفضل  بعد. 
طريق  عن  وذلك  اإلحراز  هذا  في  كامل  بشكل  روتشيلد  مؤسسة  مستشفى 
المغنطيسي، ماسح  بالرنين  المعدات: جهاز تصوير  أجيال  أحدث  استثماره في 

 ...Rosa الجراحي  الروبوت  متنقل،  ضوئي 
المشاريع  مسؤولي  المستشفى  ويرافق 
 Rothschild Medical تسمية  تحت 
Development: إنشاء الشركات الناشئة، 

 €000 000 15  البحث عن التمويل والشراكات...
ميزانية االستثمار

يدير مستشفى مؤسسة روتشيلد أنشطة بحثية مهمة يعتني بها قسم 
دعم متخصص حاز عام 2016 على اعتماد مفوضية البحوث السريرية 

واالبتكار في وزارة الصحة الفرنسية.
•  المستشفى الخاص الوحيد في منطقة باريس وضواحيها الذي يمتلك 

جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي مخصص حصرًيا للبحث.
•  المرتبة الثانية في مستشفيات منطقة باريس وضواحيها ألنشطة 

والترويج واالستقصاء.
•  عضو قسم المستشفيات الجامعية الوحيد المعترف به وطنًيا في 

تخصص طب العيون.

•  عالج الخاليا: مختبر لألبحاث المشتركة في طب العيون.
•  الحائز بالشراكة على جائزة البرنامج الوطني ألبحاث المستشفيات 

 الجامعية 2019 في موضوعين:
،)BOOSTER عالج طوارئ السكتة الدماغية )مشروع - 

.)EVIRED عالج اعتالل الشبكية السكري )مشروع -

ا  ً  سنوي مريض 700 4 
السريرية األبحاث في يشاركون



 خبرة متبادلة 
في فرنسا والعالم

معالجة المرضى الدوليين
يقدم مستشفى مؤسسة روتشيلد:

•  خبرة طبية شاملة،
•  نقاط تواصل مكرسة لمعامالت اإلدارة 

والتنظيم،
•  روابط مباشرة وسريعة مع الفرق الصحية 

ورعاية شاملة.

 أكثر من 45 جنسية ُيستقبلون بفضل 
هذا النظام.

international@for.paris :البريد االلكتروني
الهاتف: 00 63 03 48 01

 مقصد استشفائي 
مرجعي 

 شركاء في 
 المستشفيات 

الجامعية: 
المساعدة االجتماعية/

مستشفيات باريس 
)الريبوازيير، بيشا، روبير دوبري(، المركز 
االستشفائي الوطني للعيون كانز ڤان.

اتفاقيات تكامل 
طبي في تخصصات 

العيون وعلوم 
 األعصاب: 

معهد كوري، 
مستشفى فوش، المستشفى الجامعي 

بيتييه سالبيتريير شارل فوا، المجمع 
االستشفائي دياكونيس كروا سان سيمون، 
المركز االستشفائي المحلي اندريه غريغوار، 

المركز االستشفائي روبير باالنجيه، المركز 
االستشفائي في غونيس، المجمع 

االستشفائي تيريتوار بلين دو فرانس سان 
دوني غونيس، المجمع االستشفائي 

المحلي لو رانسي مونفيرماي.

شراكات مع 
الرابطات الطبية 

لتحسين جودة 
استقبال المرضى 
وأقربائهم، وتعزيز 
أنشطة الرعاية والبحث، وتطوير أشكال 

التعاون والتنمية اإلنسانية.

التزام دولي متين

االلتزام اإلنساني
تماشًيا مع قيم اإلنسانية وتبادل 

المعارف وااللتزام التي يؤمن بها، يعتمد 
مستشفى مؤسسة روتشيلدعلى العديد 

من برامج التنمية ال سيما في مالي 
والكاميرون ورواندا.

التعاون االستشفائي الجامعي
•  استقبال األطباء الممارسين من جميع 

أنحاء العالم،
•  تدريب األطباء التابعين لمستشفى 

مؤسسة روتشيلد في الخارج )برامج 
الزمالة(،

•  التعاون في األبحاث السريرية 
)البروتوكوالت المتعددة المراكز، تبادل 

قواعد البيانات، إلخ(.
 نذكر على سبيل المثال الشراكات المبرمة 

مع جامعة UCLA )لوس أنجليس( 
ومستشفى العيون جول غونان )لوزان( 
 والمستشفى الجامعي الدولي الشيخ 

زايد )الرباط(.

مراكز خارجية
تغطية وطنية

يمتلك مستشفى 
مؤسسة ادولف دو 

روتشيلد عدًدا من المراكز 
الخارجية:

•  مراكز ادموند دو روتشيلد الصحية:
- موقع لوميير

- موقع بوشا ناسيون
• معهد الليزر للرؤية

• مركز أرجنتين الطبي

H

 مسارات محلية 
منسقة للمرضى 

سينيرجي سوان 
شرق باريس: 

مجمع استشفائي 
محلي يضم 5 

مؤسسات
مستشفى مؤسسة 

روتشيلد، المجمع االستشفائي 
دياكونيس كروا سان سيمون، مؤسسة 
اوڤر دو ال كروا سان سيمون، مؤسسة 
روتشيلد، مؤسسة دياكونيس في رويي.

يشارك مستشفى مؤسسة 
روتشيلد في التجارب على مستوى 

 المحافظات 
وتحديًدا لتنسيق الرعاية عن بعد 
للمرضى المزمنين وكبار السن.

اتفاقيات مع عدة مؤسسات للرعاية 
 الالحقة وإعادة التأهيل ومؤسسات 

 إقامة للمسنين المعالين 
 تم توقيعها محلًيا لضمان استمرارية 

رعاية المرضى.   



 المشاركة واالبتكار وااللتزام 
في مستشفى مؤسسة ادولف دو روتشيلد

ادعمونا
جماعي  اهتمام  ذات  الصحية  للرعاية  خاصة  مؤسسة  روتشيلد  دو  ادولف  مؤسسة  مستشفى 

ومنفعة عامة، مخول منذ العام 1909 لتلقي التبرعات والتركات.
سخاء الجمهور والشركات الراعية شكل أساسي من أشكال الدعم وخير حافز إلحراز التقدم ومنح 
األطباء والباحثين في مستشفى مؤسسة ادولف دو روتشيلد سبل االبتكار في مجاالت الرعاية 

واألبحاث وكذلك في تحسين نوعية حياة المرضى داخل المستشفى.

www.for.paris   dons@for.paris       

rue Manin 75 019 Paris - contact@for.paris ,29
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